
Arbejdstider for unge under 18 år

Ikke undervisningspligtigeUndervisningspligtige

13-14-årige 15-17-årige 15-17-årige 
i teatre, bio, 
koncert- 
steder o.l.

15-17-årige 
i butikker, 
tankstation-
er mv.

15-17-årige 15-17-årige 
i restaurant, 
hotel, grill-
bar o.l.

15-17-årige, 
der deltager 
i kulturelle 
aktiviteter

Skoledage

Uger med 
skoledage

Maksimum 2 timer

Maksimum 12 timer

Andre dage

Andre uger

Maksimum
7 timer

Maksimum
35 timer

Maksimum
8 timer

Maksimum
40 timer

Ugentlig 
arbejdstid

Hvileperiode i døgnet   

Fridøgn i hver  
7-dages periode 

Aften- og  
natarbejde 1) 

Alene arbejde

Pauser

Som sædvanlig arbejdstid for voksne, dog maksimum 8 timer

Som sædvanlig arbejdstid for voksne, dog maksimum 40 timer

Sammenhængende periode på mindst 12 timer i døgnet

To sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag.
Kan fraviges inden for landbrug og sundhedssektoren

Forbudt mellem kl. 20.00 til 06.00

Unge må ikke arbejde alene mellem kl. 18.00 til 06.00 på hverdage  
og mellem kl. 14.00 til 06.00 på lørdage, søn- og helligdage 4)

Minimum 30 minutter, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer.
Bortset fra denne pause skal den daglige arbejdstid ligge samlet,  
hvis den er 8 timer eller derover

Daglig
arbejdstid

Forbudt  
mellem  
kl. 22.00  
til 06.00

Må assi- 
stere ved 
forestil- 
linger til  
kl. 24.00

Må arbejde 
til kl. 24.00 
2)

Må deltage 
til kl. 24.00 
3)

Sammenhængende  
periode på mindst  
14 timer i døgnet

1)  Udbringning af dagblade må tidligst begynde kl. 5.00.
2) Unge under 18 år må ikke arbejde i åbningstiden i lokaler, hvor 

der udskænkes alkohol. Det gælder også fx garderober og toiletter 
tilknyttet serveringslokalet.

3)  Øvrige fravigelser kræver tilladelse fra Arbejdstilsynet.
4)  Dette gælder ved arbejde i åbningstiden i bagerbutikker, kiosker, 

grillbarer, videobutikker, netcaféer, servicestationer o.l. samt ved 
isoleret beliggende butikker.

Ved arbejde i et storcenter må den unge beskæftiges 
alene eller sammen med andre unge i storcentrets al-
mindelige åbningstid mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 på 
hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 20.00 på lørdage, 
søn- og helligdage, hvis der i storcentret i disse peri-
oder foretages hyppig patruljering af sikkerhedsvagter, 
eller hvis arbejdet i butikken foregår under anden form 
for overvågning.


